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What's New

Nýungar í Sögu útgáfu 3.1.37.16
Afgreiðsla (gaSab)

Tryggingaleg staða einstaklings

SAG3402

Ekki er spurt um að breyta tryggingalegri stöðu í ósjúkratryggðan á einstakling sem er með erlent heimilisfang ef Saga spyr
Sjúkratryggingar Íslands um tryggingalega stöðu. Það er ef stilligildi 2059 er virkt.

Eyðublað

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki(#342)  Flýtiafgreiðsla

SAG3459

Nú er hægt að haka við að beiðni um hjálpartæki eigi að fá flýtiafgreiðslu. Hakið sendist með þegar blaðið er sent rafrænt.

Forsíða sjúklings (gaPatientCover)

Forsíða sjúklings  Vökvajafnvægi

SAG3391

Búið er að endurhanna vökvajafnvægi í forsíðu sjúklings. Nú er taflan yfir gögnin sýnd ásamt súluriti. Einnig er súlurit ekki lengur
"stacked column" heldur er það í samræmi við súlurit í mælingareiningunni.
Athygli er vakin á því að uppgjörstími er skráður í stilligildi 1096.

Forsíða sjúklings (Lyfseðlaskrá)

Lyfseðlaskrá  Afgreidd lyf

SAG3487

Villa sem gerði það að verkum að rangur læknir birtur sem ávísandi læknir undir ákveðnum kringumstæðum var löguð.

Skýrsla (CR skrá)

Skýrsla  HTÍ Tímabókanir

SAG3148

Ný skýrsla var búin til fyrir HTÍ sem inniheldur lista yfir þá einstaklinga sem eiga bókaða tíma næsta virkan dag. Eins er hægt að velja
ákveðinn dag eða tímabil sé þess heldur óskað.
Einstaklingar eru gjarnan bókaðir í samliggjandi tíma hvern á eftir öðrum á HTÍ. Nýja skýrslan gefur upplýsingar um tímabókanir allra
þann dag sem er sjálfgefinn (eða valinn), ásamt því að birta öll símanúmer sem skráð eru á hvern einstakling svo hægt sé að senda
þeim sms eða hringja ef ekki er skráður farsími.

Textasýn (gaTextViewRTF)

Eyðublað  Beiðni um hjálpartæki #342

SAG3440

Bætt var við textasvæði ,,Nánari lýsing/tegund´´ fyrir hjálpartæki. Ef fyllt er út í textasvæðið þá sendist það með til SÍ.

Vefþjónustur (external)

Vefþjónusta ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote
http://hcvm142008/WhatsNew/WhatsNew.html

SAG3405
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ChangeSpecialistOnEmergencyCareNote vefþjónustan uppfærir núna aðeins þá dálka í s_sheet_master sem við eiga.

Safntöflur fyrir klínískar rannsóknarniðurstöður

SAG3483

Gagnabreytingaþjónustan fylgist núna með eyðublöðunum (or) Aðgerðalýsing (11), Taugarannsóknir (339) og Umsögn um rannsókn
(411).
Ef breyting á sér stað í þessum eyðublöðum og uppfylla skilyrðin sem eru sett í viewunum V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB11,
V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB339, V_TL_LSH_CLINICALRESULTS_EB411 að þá insertast færsla í töfluna
TL_LSH_CLINICAL_RESULTS.
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